Spelmän från hela
Sörmland i Lästringe
Måndagen den 12 september 1988

Lördagens spelmansstämma i Lästringe samlade spelmän och publik från hela Sörmland.
LÄSTRINGE
(SN):
Från hela Sörmland kom
de - ett 50-tal spelmän,
som spelade med en sådan glädje att ingen på
spelmansstämman
i
Lästringe kunde hålla sig
stilla.
- Man får en riktig
glädjekick av all den här
sprittande musiken, som
en besökare uttryckte
det.
För tredje året i rad arrangerade folkmusikföreningen "Lästringe låtar" en stämma till minne av storspelmannen

Anders Andersson från
Lästringe.
Medarrangörer till stämman var Spelmansförbundet, Folkets Hus Lästringe,
Sveriges Kyrkliga Studieförbund och Nyköpings kommun.
Liksom tidigare år hade
man verkligen tur med vädret. Solen strålade när 50talet spelmän ställde upp sig
vid den lilla idylliska dansbanan vid Folkets park. Som
vanligt inleddes spelmansstämman med allspel och
bland instrumenten fanns
fioler, nyckelharpor, munspel, basfiol och gitarrer.

Gomorron!

Och vad föll sig mer naturligt än att inleda stämman
med "Lästringe gånglåt" av
Anders Andersson?
Anders Andersson var en
storspelman och levde
1851-1936. Den första stämman i Lästringe hölls till
minne av honom, exakt 50 år
efter hans död.
— En fin liten stämma det
här, sade Yngve Andersson,
sonson till Anders Andersson och en av initiativtagarna till "Lästringe Låtar".
Så småningom delade
spelmännen upp sig i grupper. En grupp utgjordes av
syskonen Yngve Andersson,
Birgit Carlsson och Folke

Andersson. De spelade låtar
efter sin farfar Anders Andersson.
— Farfar lärde oss spela
på gehör och vi har gott minne. Först nu är de här låtarna nedtecknade i noter tack
vare medlemmar i "Lästringe Låtar", berättade
Yngve Andersson. Lagom
till spelmanstämman gav
"Lästringe Låtar" ut ett
kassettband med musik från
Sörmland.
Efter den sedvanliga middagen avslutades kvällen
med slängpolskor och annat
dansant på den lilla dansbanan.
KERSTIN EKDAHL

I dag går solen upp klockan 6.14 I morgon går solen upp klockan
och ned klockan 19.21.
6.17 och ned klockan 19.18.

